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Předložená diplomová práce byla zpracována na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve spolupráci s firmou Deltares 

z Nizozemí a Utrecht University. Vedoucím diplomové práce byl doc. RNDr. Jiří Mls, CSc., za 

součinnosti s Wijbem Sommerem, MSc. 

Práce byla zpracována v angličtině, má celkem 76 stran včetně titulních, a je logicky strukturována do 

5 základních kapitol. Text obsahuje 31 obrázků a 10 tabulek. Má standardní grafickou úpravu, práce 

je přehledná, srozumitelná, bez významnějších chyb a překlepů. 

V dalším textu uvádím své poznámky k jednotlivým částím práce. 

Strana 10-11: uváděné teploty studené a teplejší vody vycházejí pravděpodobně z konkrétní situace a 

lokality, myslím, že nejde o obecně platnou informaci. 

Strana 12, závěr kap. 1.2: je nevhodné jako odkaz uvádět adresu webových stránek, která může být i 

velmi dlouhá, na několik řádek. Viz připomínka k způsobu citace internetových zdrojů u seznamu 

literatury. 

Strana 12, kap. 1.3: vzhledem k širokému rozšíření chlorovaných uhlovodíků po celém světě není 

problém s nimi jistě omezen jen na Evropu a Severní Ameriku. 

Strana 13 uprostřed: nevhodný výraz collector; jako jinde v textu je lépe používat běžně užívaný výraz 

aquifer  

Strana 13 uprostřed: upřesňuji, že jako chlorovaná rozpouštědla se používají pouze PCE a TCE, nikoliv 

cis1,2-DCE a vinylchlorid, které jsou jen produkty rozpadu výšechlorovaných uhlovodíků. 

Strana 14, obr. 2: ve verzi, kterou jsem dostal k oponentuře, obr. 2 chybí, je tam pouze rámeček. 

Strana 17, kap. 1.6.1 a celý následující text: často zařazované rovnice a další matematické výrazy jsou 

doprovázeny vysvětlením jednotlivých členů a použitých symbolů. Pouze někde se ale uvádějí 

rozměry či jednotky dané veličiny. Mělo by být pravidlem, že u vysvětlení každé veličiny jsou zároveň 

uvedeny jednotky. Také jsem si všiml, že tam, kde jsou rozměry uváděny, není sjednoceno vyjádření 

jednotek ve jmenovateli – někdy se objevuje výraz s lomítkem, např. l/s, někdy bez, např. kJ.mol-1). 

Strana 30, 1.odstavec: v textu se hovoří o scénáři 2 bez bližšího vysvětlení. Z toho usuzuji, že 

pravděpodobně existuje i nějaký scénář 1, a možná i další, které z nějakého důvodu nebyly v práci 

využity. 



Strana 30 dole: není zřejmé, kterého kolektoru se týkají uváděné hodnoty hydrofyzikálních 

parametrů (transmisivita, hydraulický gradient aj.). Z textu výše a z tabulky 2 vyplývá, že byly využity 

dva nad sebou ležící kolektory.  

Strana 31, tabulka 3: není mi jasné, co čísla v tabulce znamenají, jde snad o dny provozu studené a 

teplé studny? V tom případě mi není jasné, proč dochází k tak rychlému střídání provozu obou studní, 

očekával bych spíše, že jejich střídání bude sezónního charakteru. Tabulce chybí vysvětlivky nebo 

aspoň lepší popis sloupců včetně jednotek. 

Strana 33-34, obr. 3 a 4: jsou zde uvedeny zajímavé závislosti reakčních rychlostí na teplotě, se 

kterými autorka pracuje dále v textu. Chybí mi zde poněkud širší diskuse nejistot tohoto stanovení 

s ohledem na počet dat, jejich věrohodnost, vzájemnou srovnatelnost apod. 

Strana 37, tab. 6: chyba v názvu, asi tam má být TCE. V textu nad tabulkami se píše o volbě referenční 

teploty na úrovni 10,5°C, není ale zřejmé, jak se k této hodnotě došlo. 

Strana 50: v rámci širší diskuse k použití modelové hodnoty teplé vody až na úrovni 80°C bych 

poznamenal, že za těchto teplot se již pravděpodobně bude velmi výrazně projevovat volatilizace, a 

její nezahrnutí do bilančních výpočtů a monitoringu by mohlo výrazně nadhodnotit vliv 

biodegradačních procesů. 

Strana 66-67, obr. 30-31: nejsou uvedeny jednotky osy x a y, pravděpodobně jde o metry (?) 

Strana 69, závěr 3. odstavce:  věta o numerických modelech a jejich větší přesnosti je neobratná a 

vyznívá asi jinak, než autorka zamýšlela. Domnívám se, že primárně jde o způsob a úroveň každého 

postupu, množství a kvalitu vstupních dat. Nevhodně nastavený numerický model, jeho použití při 

nedostatku vstupních parametrů, nebo jeho nedostatečné odladění nemůže vést k přesným 

výstupům. 

Strana 75 Literatura: nesprávně jsou ocitovány internetové zdroje. Jak je uvedeno v pokynech ke 

zpracování studentských prací a vyplývá i z příslušných ČSN (690 a 690-2), webová adresa je pouze 

jedním z povinných údajů. V citaci chybí název webové stránky, její autor nebo provozovatel a 

především datum a hodina, kdy byly příslušné informace autorkou staženy. Takto správně citované 

webové zdroje by se tak přiblížily svoji formou citaci ostatních zdrojů což by umožnilo i standardní 

odkazy v textu, aby se tam nemusely psát přímo mnohdy velmi dlouhé a složité webové adresy. 

 

Závěrečné hodnocení 

Výše uvedené připomínky a komentáře nijak nesnižují odbornou úroveň předložené práce, kterou 

oceňuji velmi vysoko.  Autorka prokázala schopnost velmi dobré orientace v náročném tématu 

proudění podzemní vody, atenuačních procesech i šíření tepla, a to jak na úrovni analytického řešení 

tak s použitím numerických postupů. Ocenění zasluhuje i zpracování v angličtině, což dokládá 

schopnost autorky se v tomto jazyce vyjadřovat na potřebné úrovni, formulovat své myšlenky a 

úvahy. 

  



Závěrem proto mohu konstatovat: 

 Cíl práce je v úvodu srozumitelně uveden, v práci byl splněn, název práce odpovídá její náplni 

 Studentka využila dostupné archívní zdroje, převzaté informace správně odděluje od svých 

vlastních zjištění, a dostatečně v textu odkazuje na zdroje dat, kterých využila 

 Práce má metodicky správnou strukturu, sběr dat je oddělen od jejich zpracování a diskuse 

nad výsledky. 

 Nemám výhrady ani k formální stránce práce, je v pořádku grafická úprava textu, čitelnost 

obrázků (s výjimkou obr. 2), přehledná struktura práce, text je srozumitelný, bez překlepů a 

gramatických chyb. 

 Význam předložené práce spatřuji především v aplikační oblasti, z hlediska použití systému 

ATES v kontaminovaném prostředí, a využití dílčích výsledků pro optimalizaci sanačních 

zásahů 

 Výše uvedené poznámky jsou spíše formálního charakteru a budiž spíše podnětem autorce 

pro její další odbornou činnost. Práci nepožaduji nijak doplnit nebo opravit, dávám jen na 

zvážení komisi, zda dodatečně nepřiložit soubor, který by obsahoval čitelný obrázek 2. 

Předložená diplomová práce dobře dokladuje schopnosti studentky pro samostatnou práci v oboru 
hydrogeologie na magisterské úrovni, a navrhuji ji přijmout s ohodnocením výborně.  
 
 
 
V Praze 10. 9. 2013 
 
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. 
 


